
 

 

 
 
 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn wynebu toriadau i’r gyllideb 
na welwyd eu tebyg o’r blaen. Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i’r Cyngor arbed £35.2 
miliwn rhwng 2019 a 2023. Mae’r Cyngor yn ymfalchïo yn y gwasanaethau y 
mae’n eu darparu i bobl y sir ac mae’n awyddus i barhau i wneud cymaint â 
phosibl i helpu teuluoedd mewn hinsawdd ariannol anodd.  
 
Oherwydd y toriadau hyn, fodd bynnag, mae’n rhaid i’r Cyngor adolygu’r holl 
wasanaethau y mae’n eu darparu. 
 
Fel rhan o’r ymgynghoriad hwn, rydym yn eich gwahodd i roi sylwadau ar y 

newidiadau posibl i drefniadau teithio disgyblion ysgol a myfyrwyr sy’n astudio 

mewn colegau addysg bellach. Mae’n bwysig bod y Cyngor yn deall sut y byddai’r 

newidiadau hyn yn effeithio arnoch chi a’ch teulu.     

About you 

 

Eich enw: 

Cyfeiriad e-bost: 

Sefydliad / ysgol (os yw’n berthnasol):  

Ail sefydliad / ysgol (os yw’n berthnasol): 

     

O’r rhestr isod, ticiwch yr un/rhai sy’n eich disgrifio chi orau fel ymatebydd. 

Ticiwch bob un sy’n berthnasol i chi 

 Rhiant/gofalwr  Gyrrwr bws / tacsi  Gweithiwr mewn ysgol 

 Myfyriwr  Elusen / corff 
gwirfoddol 

 Heddlu 

 Disgybl (cynradd)  Pennaeth 
 Arall (nodwch isod) 

 Disgybl (uwchradd)  Llywodraethwr ysgol 

 

 

 

Os nad ydych chi’n rhiant/gofalwr, yn fyfyriwr neu’n ddisgybl, ewch 

i Gynnig 1. 

Eich manylion chi 

 



 

 

Sut ydych chi neu’ch plentyn/plant yn teithio i’r ysgol ar hyn o bryd?  

Ticiwch bob un sy’n berthnasol  

 Cerdded  Bws ysgol (am ddim)  Bws ysgol (talu) 

 Beicio  Bws cyhoeddus  Amherthnasol 

 Tacsi  Car  Arall (nodwch isod) 

 

 

 

 

 

 

O’r rhestr isod, ticiwch yr un/rhai sy’n eich disgrifio chi neu’ch plentyn/plant  orau 

fel disgyblion/myfyrwyr. Ticiwch bob un sy’n berthnasol 

 Myfyriwr coleg  Disgybl ysgol uwchradd (Blwyddyn 7-11)  

 Disgybl ysgol gynradd  
 
Disgybl chweched dosbarth mewn ysgol 
uwchradd (Blwyddyn 12-13) 

 

 Arall (nodwch isod) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Rhoi’r gorau i ddarparu cludiant i ddysgwyr os oes llwybr iddynt gerdded i’r 

ysgol, yn unol â’r pellteroedd statudol, sef 2 filltir i ddisgyblion oed cynradd a 

3 milltir i ddisgyblion oed uwchradd. 

Yn ôl y cynnig hwn, o fis Medi 2020 ymlaen, byddai’r Cyngor yn darparu cludiant am 

ddim i’r dysgwyr a ganlyn: 

► Disgyblion cynradd os yw’r ysgol addas agosaf 2 filltir neu ragor o’u cartref.  

 

► Disgyblion uwchradd os yw’r ysgol addas agosaf 3 milltir neu ragor o’u 

cartref. 

 

► Disgyblion sy’n mynd i ysgol ffydd yn y fwrdeistref sirol os yw’r ysgol 2 filltir 

neu ragor o’u cartref (cynradd) neu 3 milltir neu ragor o’u cartref (uwchradd), 

p’un ai honno yw’r ysgol addas agosaf ai peidio.   

 

► Disgyblion sy’n mynd i ysgol Gymraeg yn y fwrdeistref sirol os yw’r ysgol 2 

filltir neu ragor o’u cartref (cynradd) neu 3 milltir neu ragor o’u cartref 

(uwchradd), p’un a ystyrir mai honno yw’r ysgol addas agosaf ai peidio. 

 

► Bydd y newidiadau’n gymwys i bob disgybl i’r un graddau o 1 Medi 2020 

ymlaen.  

 

► Bydd unrhyw drefniadau blaenorol i grwpiau o frodyr a chwiorydd fanteisio ar 

gludiant am ddim rhwng y cartref a’r ysgol i frodyr a chwiorydd ar sail y 

pellteroedd blaenorol o 1.5 milltir (cynradd) a 2 filltir (uwchradd) yn dod i ben 

ar 1 Medi 2020. 

 

► Bydd unrhyw drefniadau blaenorol i gynnig cludiant am ddim i ddisgyblion os 

oedd yr ysgol rhwng ysgol 1.5 milltir (cynradd) a 2 filltir (uwchradd) o’u cartref 

yn dod i ben. 

 

Ydych chi’n cytuno â chynnig 1?    

Ydw       Nac ydw      Ansicr 

 

Rhowch y rhesymau dros eich dewis gan nodi beth y gallai’r Cyngor ei wneud, 

o fewn rheswm. 

 

 

Cynnig 1 

 



 

 

Rhoi’r gorau i’r trefniant i hebryngwyr deithio gyda dysgwyr os oes llai nag 8 

yn teithio yn y tacsi neu’r bws mini. 

 

O ganlyniad, ni fyddai hebryngwyr yn teithio gyda disgyblion sy’n cael eu cludo 

mewn cerbydau llai sy’n cael eu darparu gan y Cyngor. Gyrrwr y cerbyd fyddai’r 

hebryngwr.  

Fodd bynnag, byddai’r awdurdod lleol yn ystyried darparu hebryngwr i deithio gyda 

phlentyn ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) yn dilyn asesiad o’i anghenion. 

Ydych chi’n cytuno â chynnig 2? 

  Ydw       Nac ydw      Ansicr 

Rhowch resymau dros eich dewis 

 

 

 

 

 

 

Newid polisi’r awdurdod lleol ar gyfer Cludiant rhwng y Cartref a’r Ysgol drwy 

ddileu’r enghreifftiau penodol sy’n dangos o dan ba amgylchiadau y byddai’r 

awdurdodau lleol yn darparu cludiant yn ôl disgresiwn. 

O bryd i’w gilydd, bydd y Cyngor yn darparu cludiant rhwng y cartref a’r ysgol i 

ddisgyblion nad ydynt yn gymwys i’w gael. Mae’r polisi presennol yn rhoi 

enghreifftiau penodol i ddangos o dan ba amgylchiadau y byddai’n ystyried darparu 

cludiant yn ôl disgresiwn.   

Yn ôl y cynnig hwn, byddai’r enghreifftiau penodol hyn sy’n nodi o dan ba 

amgylchiadau y byddai’r awdurdod lleol yn darparu cludiant yn ôl disgresiwn i 

ddisgyblion yn cael eu dileu o bolisi’r awdurdod lleol ar gyfer Cludiant rhwng y 

Cartref a’r Ysgol/Coleg. 

Ydych chi’n cytuno â chynnig 3? 

Ydw       Nac ydw      Ansicr  

Rhowch resymau dros eich dewis 

 

Cynnig 2 

 

Cynnig 3 

 



 

 

Rhoi’r gorau i ddarparu cludiant i ddysgwyr 16 oed neu hŷn, sy’n mynd i’r ysgol 

neu’r coleg.    

Ydych chi’n cytuno â chynnig 4? 

Ydw       Nac ydw       Ansicr 

Rhowch resymau dros eich dewis 

 

 

 

 

Oes yna unrhyw grwpiau o ddysgwyr 16 oed neu hŷn a ddylai barhau i gael cludiant 

am ddim yn eich barn chi?  

 

Er enghraifft, gallai’r rhain gynnwys: 

 Disgyblion ysgolion 

Cymraeg 

 Disgyblion ysgolion 

ffydd 

 Pobl ifanc mewn 

gofal 

 Pobl ifanc sy’n cael 

budd-daliadau 

 Pobl ifanc sydd 

mewn perygl o fod 

yn NEET (nad 

ydynt mewn 

addysg, cyflogaeth 

na hyfforddiant).   

 Pobl ifanc ag 

anabledd 

 Disgyblion sydd 

hefyd yn ofalwyr 

 Arall (nodwch isod) 

 

 

Rhowch resymau dros eich dewis

 

 

 

 

 

Rhoi’r gorau i ddarparu cludiant i ddisgyblion meithrin 

Ydych chi’n cytuno â’r cynnig? 

Ydw       Nac ydw       Ansicr 

Rhowch resymau dros eich dewis 

 

Cynnig 4 

 

Cynnig 5 

 



 

 

Oes gennych chi unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud am y cynigion?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hoffech chi dderbyn e-bost unwaith y bydd adroddiad yr ymgynghoriad ar gael? 

 Hoffwn  Na hoffwn 

Os ydych chi wedi ateb ‘hoffwn’ darparwch eich cyfeiriad e-bost isod. 



 

 

 

I’n helpu i sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaethau’n deg i bawb sydd eu hangen, byddem yn 

ddiolchgar os gallech ateb rhai cwestiynau eraill am eich hun. Bydd y wybodaeth rydych yn ei rhoi 

yn cael ei chadw’n cyfrinachol, ac ni chaiff ond ei defnyddio at y diben o fonitro cydraddoldeb. 

Nid oes rhaid ateb y cwestiynau hyn fel rhan o’r holiadur. Nid oes rhaid I chi ateb unrhyw 

gwestiynau os nad ydych eisiau gwneud hynny. Fel arall, gallwch ddewis ateb rhai ond nid 

eraill drwy ddewis yr opsiynau ‘Byddai’n well gennyf beidio dweud’. 

 

A ydych chi’n fodlon ateb ychydig o gwestiynau eraill amdanoch eich hun? Dewiswch un 

opsiwn yn unig. 

 Ydw  Nac ydw 

Dewiswch eich categori oedran. Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Dan 18 

 18 - 24 

 25 - 34 

 35 - 44 

 45 - 54 

 55 - 64 

 65 - 74 

 75+ 

 Mae’n well gennyf  

 beidio ag ateb 

 

Ydych chi’n ystyried eich bod yn anabl? Dewiswch un yn unig. 

 Ydw (teipiwch yn y blwch isod) 

 Nac ydw 

 Mae’n well gennyf beidio ag ateb 

 
 

Sut y byddech yn disgrifio eich cenedligrwydd? Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Cymro/Cymraes 

 Sais/Saesnes 

 Albanwr/Albanes 

 Gwyddel/Gwyddeles           

Ogledd Iwerddon 

 Prydeiniwr 

 Arall (nodwch yn y blwch isod) 

 Mae'n well gennyf beidio ag ateb 

 

I ba grŵp ethnig yr ydych chi'n perthyn? Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Gwyn 

 Cymysg / sawl grŵp ethnig 

 Asiaidd neu Asiaidd Prydeinig 

 Du / Affricanaidd / Caribiaidd / du 

Prydeinig 

 Grŵp ethnig arall (nodwch yn y blwch 

isod) 

 Mae'n well gennyf beidio ag ateb

 

Monitro cydraddoldeb 

 

 

 

 



 

 

Beth yw eich crefydd neu eich cred? Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Dim Crefydd 

 Cristnogaeth 

 Bwdhaidd 

 Hindŵaidd 

 Iddewig 

 Mwslimaidd 

 Sikh 

 Unrhyw grefydd neu gred arall 

(teipiwch yn y blwch isod) 

 Mae'n well gennyf beidio ag ateb 

 

 

Beth yw eich rhyw? Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Gwryw 

 Benyw 

 Trawsryweddol 

 Mae'n well gennyf beidio ag ateb 

 

A ydych chi’n feichiog? Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Ydy  Nac ydy   

  

 Mae'n well gennyf beidio ag 

ateb 

 

A ydych chi wedi rhoi genedigaeth yn ystod y 26 wythnos diwethaf? Dewiswch un opsiwn 

yn unig. 

 Ydy     Nac ydy   

  

 Mae'n well gennyf beidio ag 

ateb 

Beth yw eich cyfeiriadedd rhywiol? Dewiswch un opsiwn yn unig.

 Heterorywiol / strêt 

 Dyn Hoyw 

 Lesbiaidd / merch hoyw 

 Deurywiol 

 Arall 

 Mae'n well gennyf beidio ag ateb 

 

Beth yw eich statws priodasol? Dewiswch un opsiwn yn unig. 

 Sengl 

 Â phartner 

 Priod 

 Mewn partneriaeth 

sifil 

 Wedi ysgaru 

 Gweddw 

 Mae'n well gennyf 

beidio ag ateb 

 
A ydych chi'n gallu… 
Dewiswch mewn un opsiwn ym mhob rhes 

 Ddim o gwbl Rhywfaint Yn eithaf da Yn rhugl Mae'n well gennyf 
beidio ag ateb 

siarad Cymraeg?      

darllen Cymraeg?      

Ysgrifennu Cymraeg?      

Diolch yn fawr 

 


